
AM\1195200DA.docx PE644.995v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Transport- og Turismeudvalget

2019/2077(DEC)

16.12.2019

ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 17
Udkast til udtalelse
Maria Grapini
(PE642.926v01-00)

Decharge 2018: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
(2019/2077(DEC))



PE644.995v01-00 2/11 AM\1195200DA.docx

DA

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1195200DA.docx 3/11 PE644.995v01-00

DA

Ændringsforslag 1
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over, at Den Europæiske 
Revisionsret (Revisionsretten) har fastslået, 
at regnskabet for Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") 
for regnskabsåret 2018 i alle væsentlige 
henseender er lovligt og formelt rigtigt;

1. bemærker, at Den Europæiske 
Revisionsret (Revisionsretten) har fastslået, 
at regnskabet for Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") 
for regnskabsåret 2018 i alle væsentlige 
henseender er lovligt og formelt rigtigt;

Or. it

Ændringsforslag 2
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. glæder sig over, at Den Europæiske 
Revisionsret (Revisionsretten) har fastslået, 
at regnskabet for Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") 
for regnskabsåret 2018 i alle væsentlige 
henseender er lovligt og formelt rigtigt;

1. glæder sig over, at Den Europæiske 
Revisionsret (Revisionsretten) har fastslået, 
at regnskabet for Den Europæiske Unions 
Luftfartssikkerhedsagentur (før 11. 
september 2018: Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur) ("agenturet") 
for regnskabsåret 2018 i alle væsentlige 
henseender er lovligt og formelt rigtigt;

Or. en

Ændringsforslag 3
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. bemærker, at agenturets årlige 
budget for 2018 var på 197,8 mio. EUR, 

2. bemærker, at agenturets årlige 
budget for 2018 var på 197,9 mio. EUR, 
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hvoraf 36,9 mio. EUR kom fra EU-tilskud, 
102,9 mio. EUR fra gebyrer og afgifter og 
2,2 mio. EUR fra bidrag fra tredjelande; 
glæder sig over, at 
budgetgennemførelsesgraden fortsat var 
meget høj og lå på 98 %, hvilket er 
væsentligt over den tærskel på 95 %, som 
Kommissionen har fastsat; bemærker, at 
andelen af bortfaldne fremførsler fortsat er 
lav og ligger på 1,8 %, hvilket er under den 
grænse på 5 %, som Kommissionen har 
fastsat; glæder sig over, at opnåelsen af 
målene for budgetgennemførelse og for 
bortfaldne fremførsler betyder, at der ikke 
vil blive pålagt nogen sanktioner i 
forbindelse med EU-tilskuddet for 2020;

hvoraf 36,9 mio. EUR kom fra EU-tilskud, 
103,0 mio. EUR fra gebyrer og afgifter, 2,0 
mio. EUR fra bidrag fra tredjelande, 1,1 
mio. EUR fra andre indtægter og 54,9 
mio. EUR fra akkumulerede overskud fra 
gebyrer og afgifter; glæder sig over, at 
budgetgennemførelsesgraden fortsat var 
meget høj og lå på 98 %, hvilket er 
væsentligt over den tærskel på 95 %, som 
Kommissionen har fastsat; bemærker, at 
andelen af bortfaldne fremførsler fortsat er 
lav og ligger på 1,8 %, hvilket er under den 
grænse på 5 %, som Kommissionen har 
fastsat; glæder sig over, at opnåelsen af 
målene for budgetgennemførelse og for 
bortfaldne fremførsler betyder, at der ikke 
vil blive pålagt nogen sanktioner i 
forbindelse med EU-tilskuddet for 2020;

Or. en

Ændringsforslag 4
Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Dominique Riquet

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. understreger, at 2018 var et 
skelsættende år for agenturet på grund af 
ikrafttrædelsen af den nye forordning den 
11. september 20181; anerkender, at 
agenturets øgede ansvar og arbejdsbyrde 
var ledsaget af relativt uændrede 
ressourcer, hvilket skabte betydelige 
udfordringer med hensyn til at opfylde dets 
opgaver og mål i 2018 og førte til 
udsættelse eller nedprioritering af visse 
aktiviteter; gentager, at agenturet bør have 
tilstrækkelige finansielle ressourcer og 
personale til at udføre de vigtige opgaver, 
det er blevet pålagt;

3. fremhæver agenturets afgørende 
rolle med hensyn til at sikre det højest 
mulige niveau af luftfartssikkerhed og 
miljøbeskyttelse på et hastigt voksende 
luftfartsmarked; understreger, at 2018 var 
et skelsættende år for agenturet på grund af 
ikrafttrædelsen af den nye forordning den 
11. september 20181; anerkender, at 
agenturets øgede ansvar og arbejdsbyrde 
ikke var ledsaget af en passende forøgelse 
af ressourcer, hvilket skabte betydelige 
udfordringer med hensyn til at opfylde dets 
opgaver og mål i 2018 og førte til 
udsættelse eller nedprioritering af visse 
aktiviteter; gentager, at agenturet for at 
kunne udføre de vigtige opgaver, det er 
blevet pålagt, bør have tilstrækkelige 
finansielle ressourcer og tilstrækkeligt 
personale, hvoraf der pr. 31. december 
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2018 blev registreret et fald til 767 
medarbejdere (i forhold til 771 
medarbejdere i 2017);

_________________ _________________
1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 
om fælles regler for civil luftfart og 
oprettelse af Den Europæiske Unions 
Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring 
af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 
1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 
376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 
2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 
552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets 
forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 
af 22.8.2018, s. 1).

1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 
om fælles regler for civil luftfart og 
oprettelse af Den Europæiske Unions 
Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring 
af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 
1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 
376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 
2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 
552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets 
forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 
af 22.8.2018, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 5
Clare Daly, Leila Chaibi

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger behovet for at øge 
agenturets finansielle og menneskelige 
ressourcer for at sætte det i stand til at 
udføre dets vigtige sikkerheds- og 
tryghedsopgaver, navnlig i lyset af Boeing 
737 MAX-ulykkerne og den manglende 
tillid til USA's føderale 
lufthavnsmyndighed (Federal Aviation 
Administration, FAA), der fulgte i 
kølvandet herpå; erklærer, at der på 
grund af tab af tillid til agenturets 
vigtigste partneragentur bør gøres en 
indsats for at styrke dets ressourcer, 
således at det kan beskyttes mod at blive 
indfanget af industrien, dets 
uafhængighed kan blive styrket og de 
europæiske standarder blive fremmet;

Or. en
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Ændringsforslag 6
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Bill Newton Dunn

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. minder om agenturets bidrag til 
udviklingen af intelligente standarder for 
støj og CO2-emissioner og dets ansvar for 
miljøcertificering af produkter, 
reservedele og apparater til luftfart; 
mener, at agenturet med yderligere 
ressourcer kan spille en førende rolle med 
hensyn til at udvikle og gennemføre 
foranstaltninger til forbedring af 
luftfartens bæredygtighed;

Or. en

Ændringsforslag 7
Barbara Thaler

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. glæder sig over den betydelige 
indsats, som agenturet har ydet med 
hensyn til at skabe et indre europæisk 
droneområde;

Or. de

Ændringsforslag 8
Barbara Thaler

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag
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3b. er bekymret over, at 
luftfartssektoren er et attraktivt mål for 
cyberangreb, og at softwarefejl kan have 
alvorlige konsekvenser; opfordrer 
agenturet til sammen med ECCSA at øge 
den europæiske luftfarts digitale 
modstandsdygtighed yderligere;

Or. de

Ændringsforslag 9
Barbara Thaler

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. er bekymret over, at den 
kommende RPAS-inkorporering vil skabe 
bekymring om sikkerheden hos 
offentligheden; opfordrer agenturet til at 
tage større hensyn til de generelle 
sikkerhedsbekymringer og 
myndighedernes bekymringer hvad angår 
retsforfølgning af lovovertrædere;

Or. de

Ændringsforslag 10
Barbara Thaler

Udkast til udtalelse
Punkt 3 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3d. opfordrer agenturet til at sikre, at 
EU så hurtigt som muligt, uden at 
sikkerheden sættes på spil, fastsætter 
regler om kommercielt salg af droner, der 
er ensartede og lette at overholde; er 
bekymret over, at agenturet ikke har 
tilstrækkelige finansielle og menneskelige 
ressourcer til det nye ansvarsområde;
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Or. de

Ændringsforslag 11
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. bemærker, at agenturet sluttede året 
med et samlet underskud på 2 mio. EUR 
(et overskud på 0,7 mio. EUR i forbindelse 
med tilskudsaktiviteter og et underskud på 
2,7 mio. EUR i forbindelse med aktiviteter 
finansieret af gebyrer og afgifter); 
bemærker, at underskuddet med relation til 
gebyrer og afgifter trækkes fra det 
akkumulerede overskud, der således 
reduceres fra 54,9 mio. EUR til 52,2 mio. 
EUR; bemærker, at indtægterne for 
aktiviteter forbundet med gebyrer og 
afgifter steg med 1,8 mio. EUR i forhold til 
2017, mens personaleomkostningerne steg 
med 3,7 mio. EUR, 
administrationsomkostningerne med 0,9 
mio. EUR og driftsomkostningerne med 
2,6 mio. EUR; bemærker, at det for 
tilskudsrelaterede aktiviteter var 
tilstrækkeligt med en forøgelse af 
tilskuddet på 2 mio. EUR for at dække 
stigningen i administrationsomkostninger 
på 0,1 mio. EUR og i driftsudgifter på 1,4 
mio. EUR;

4. bemærker, at agenturet sluttede året 
med et samlet underskud på 2 mio. EUR 
(et overskud på 0,7 mio. EUR i forbindelse 
med tilskudsaktiviteter og et underskud på 
2,7 mio. EUR i forbindelse med aktiviteter 
finansieret af gebyrer og afgifter); 
bemærker, at underskuddet med relation til 
gebyrer og afgifter trækkes fra det 
akkumulerede overskud, der således 
reduceres fra 54,9 mio. EUR til 
52,2 mio. EUR; bemærker, at indtægterne 
for aktiviteter forbundet med gebyrer og 
afgifter steg med 1,8 mio. EUR i forhold til 
2017, mens personaleomkostningerne steg 
med 3,7 mio. EUR, 
administrationsomkostningerne med 
0,9 mio. EUR og driftsomkostningerne 
med 2,6 mio. EUR; bemærker, at det for 
tilskudsrelaterede aktiviteter var 
tilstrækkeligt med en forøgelse af 
tilskuddet på 2 mio. EUR for at dække 
stigningen i administrationsomkostninger 
på 0,1 mio. EUR og i driftsudgifter på 
1,4 mio. EUR; understreger, at der i 
oprettelsesforordningen ikke er fastsat 
bestemmelser for akkumuleringen af det 
overskud på 52,2 mio. EUR, der stammer 
fra aktiviteter, der er finansieret af 
luftfartssektoren, og at der ikke er blevet 
gennemført korrigerende foranstaltninger 
siden regnskabsåret 2016;

Or. it

Ændringsforslag 12
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia
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Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. påpeger, at agenturets anvendelse 
af rammekontrakter ifølge Revisionsretten 
kan begrænse konkurrencen1 a;
_________________
1 a "Årsberetning om EU-agenturerne for 
regnskabsåret 2018", årsberetning, 
Revisionsretten.

Or. it

Ændringsforslag 13
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Lucia Vuolo, Paolo Borchia

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. opfordrer agenturet til at sikre, at 
udbudsprocedurerne og 
rammekontrakterne udarbejdes og 
formuleres på en sådan måde, at der 
sikres fair konkurrence og fuld 
overholdelse af den gældende lovgivning, 
og at udbuddene resulterer i et 
tilfredsstillende forhold mellem kvalitet og 
pris, sådan som Revisionsretten gjorde det 
klart i sine bemærkninger om 
transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed1 a;
_________________
1 a "Årsberetning om EU-agenturerne for 
regnskabsåret 2018", årsberetning, 
Revisionsretten.

Or. it

Ændringsforslag 14
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Clare Daly, Leila Chaibi

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. glæder sig over de skridt, som 
agenturet har taget for at opnå ligevægt 
mellem kønnene, såsom fremme af 
kvinders deltagelse i 
udvælgelsesprocedurer samt tilbud om 
gunstige arbejdsvilkår og fleksible 
ordninger i forbindelse med moderskab; 
glæder sig over, at der er nedsat en 
arbejdsgruppe til fremme af kønsbalance, 
således at bevidstheden om spørgsmål 
vedrørende kønsbalance kan øges; 
gentager sin opfordring til 
medlemsstaterne og Kommissionen om at 
tage hensyn til kønsbalancen, når der skal 
udnævnes bestyrelsesmedlemmer;

7. glæder sig over de skridt, som 
agenturet har taget for at opnå ligevægt 
mellem kønnene, såsom fremme af 
kvinders deltagelse i 
udvælgelsesprocedurer samt tilbud om 
gunstige arbejdsvilkår og fleksible 
ordninger i forbindelse med moderskab; 
glæder sig over, at der er nedsat en 
arbejdsgruppe til fremme af kønsbalance, 
således at bevidstheden om spørgsmål 
vedrørende kønsbalance kan øges;

Or. en

Ændringsforslag 15
Clare Daly, Leila Chaibi

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. beklager den skæve kønsfordeling 
blandt agenturets bestyrelsesmedlemmer, 
hvor 29 ud af 32 er mænd, og 3 er 
kvinder; anmoder i denne forbindelse 
Kommissionen og medlemsstaterne om at 
tage hensyn til betydningen af at sikre 
kønsbalance, når de indgiver deres 
indstillinger til medlemmer af bestyrelsen; 
anmoder også agenturet om at træffe 
foranstaltninger til at sikre en bedre 
balance mellem kønnene i den øverste 
ledelse;

Or. en
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Ændringsforslag 16
Daniel Freund

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. glæder sig over, at agenturets 
bestyrelse har vedtaget retningslinjer for 
whistleblowing, og opfordrer agenturet til 
at sikre gennemførelse heraf; bemærker, at 
Den Interne Revisionstjeneste foretog en 
etisk gennemgang i 2018, der omfattede 
områder under adfærdskodeksen, etik og 
svig, og at der forventedes et udkast til 
revisionsberetning i begyndelsen af 2019;

8. glæder sig over, at agenturets 
bestyrelse har vedtaget retningslinjer for 
whistleblowing, og opfordrer agenturet til 
at sikre gennemførelse heraf; bemærker, at 
Den Interne Revisionstjeneste foretog en 
etisk gennemgang i 2018, der omfattede 
områder under adfærdskodeksen, etik og 
svig, og at der forventedes et udkast til 
revisionsberetning i begyndelsen af 2019; 
gentager i den forbindelse behovet for at 
have sikkerhedsforanstaltninger mod 
interessekonflikter;

Or. en

Ændringsforslag 17
Daniel Freund

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. fremhæver, at agenturet 
certificerer luftfartøjer på baggrund af en 
bevisførelse for, at konstruktionen af dem 
opfylder alle relevante krav om 
luftdygtighed, og at alle funktioner er 
sikre; påpeger, at der bør udføres en 
revision for at vurdere, hvorfor agenturet 
anså Boeing 737 MAX for at være i 
overensstemmelse med disse krav.

Or. en


